ระเบียบกกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
พ.ศ.2529
------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
เพื่อสงเสริมการเรียนในหลักสูตรใหกวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อสนองความสนใจ และเพื่อสงเสริมการพัฒนา
บุคคลิกภาพทางอุปนิสัยของนักเรียนและนักศึกษาใหเหมาะสมกับสังคมในระบอบประชาธิปไตยและเพื่อให
ไดศึกษาหาความรูเกี่ยวกับภูมิประเทศและแหลงทรัพยากรธรรมชาติ อันเปนสมบัติของชาติที่ไดสรางสรรคไว
ให ซึ่งตนเองมีสวนเปนเจาของ เพื่อปลูกฝงใหบังเกิดความรักประเทศชาติยิ่งขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 23 แหงประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29
กันยายน พ.ศ.2515 กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียนและนักศึกษา
ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2529”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียน นิสิต และนักศึกษาไป
นอกสถานศึกษา พ.ศ.2504
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดในสวนทีก่ ําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่ง
ขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“นักเรียนและนักศึกษา” หมายความวา บุคคลซึ่งกําลังรับการศึกษาในสถานศึกษา
“สถานศึกษา” หมายความวา โรงเรียนวิทยาลัย หรือสถานศึกษาที่เรียกชือ่ อยางอื่นทีส่ ังกัด
หรืออยูใ นความควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
“การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา” หมายความวา การที่ครูอาจารยหรือผูที่
เปนหัวหนาสถานศึกษาของสถานศึกษา พานักเรียนและนักศึกษาไปเปนหมูคณะ จะเปนเวลาเปดทําการสอน
หรือไมก็ตาม แตไมหมายความรวมถึงการเดินทางไกลและการอยูคา ยพักแรมของลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตร
นารี และการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานที่ตามระเบียบแบบแผนหรือคําสั่งในราชการ
ขอ 5. การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา จําแนกเปน 3 ประเภท คือ
(1) การพาไปนอกสถานศึกษาและไมคางคืน
(2) การพาไปนอกสถานศึกษาและคางคืน
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(3) การพาไปนอกราชอาณาจักร
ขอ 6. การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาทุกประเภทใหปฏิบัตดิ ังนี้
(1) ตองไดรับอนุญาตกอน แบบการขออนุญาตใหใชตามทีก่ าํ หนดไวทา ยระเบียบนี้
(2) นักเรียนและนักศึกษาทีจ่ ะไปนอกสถานศึกษาตามขอ 5 (1) ใหอยูในดุลพินิจของ
หัวหนาสถานศึกษา วาควรจะไดรับอนุญาตจากผูปกครองหรือไม แตการพาไปตามขอ 5 (2) และ (3) จะตอง
ไดรับอนุญาตจากผูปกครองเปนหนังสือตามแบบที่กาํ หนดไวทายระเบียบนี้
(3) ใหหัวหนาสถานศึกษา หรือผูไดรับมอบหมายจากหัวหนาสถานศึกษาเปนผูควบคุม
และจะตองมีครูหรืออาจารยอนื่ ๆ เปนผูชวยควบคุมดูแลรับผิดชอบในการเดินทาง โดยถือเกณฑนักเรียนและ
นักศึกษา 20 คน ตอครูอาจารย 1 คน
ถานักเรียนและนักศึกษาหญิงไปดวยใหมีครูหรืออาจารยหญิงควบคุมไปดวยตามความ
เหมาะสม
(4) ผูควบคุมและผูชวยผูควบคุมตองชวยกันควบคุมนักเรียนและนักศึกษาใหอยูใ น
ระเบียบวินัย และตองใชความระมัดระวังเปนอยางดีในการเดินทาง เปนไปโดยมีระเบียบอันเหมาะสมแก
กาลเทศะ และยานพาหนะที่ใชเดินทาง ทั้งนี้เพื่อความเรียบรอยและปลอดภัย
หามผูควบคุมและผูชวยผูควบคุมเสพหรือชักชวนใหพนักงานขับรถหรือผูขับเรือเสพ
สุราหรือของมึนเมาอยางอืน่ ขณะเดินทาง
(5) ผูควบคุมและผูชวยผูควบคุมควรจะไดรับการอบรมเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยตามโอกาสอันควร
(6) ใหหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาเสนทางที่จะเดินทาง เลือกพาหนะที่อยูใ นสภาพ
ใหม มั่งคงแข็งแรง และกอนออกเดินทางใหตรวจสอบสภาพของยานพาหนะที่จะใชใหเรียบรอย ควรดูรถที่มี
เครื่องดับเพลิงติดอยูดว ย
เพื่อความปลอดภัยควรเดินทางดวยรถไฟ หรือใชรถยนตโดยสารของบริษัทขนสง
จํากัด(บ.ข.ส.)
(7) ใหพิจารณาเลือกพนักงานขับรถหรือผูขับเรือที่มีประวัตคิ วามประพฤติดีมีความ
ชํานาญ สุขุมรอบคอบ รูเสนทางที่จะไปดี โดยคํารับรองของเจาของหรือตัวแทนของเจาของยานพาหนะนัน้
(8) ในการเดินทางโดยใชทางหลวง ใหขอความรวมมือไปยังตํารวจทางหลวง ถา
เดินทางโดยรถไฟใหขอความรวมมือจากการรถไฟแหงประเทศไทย หรือขอความรวมมือไปยังกรมเจาทา
หรือตํารวจน้าํ กรณีเดินทางโดยทางน้าํ เพื่อจัดรถหรือนําทางใหและเพื่อขอคําแนะนําหรือขอความรวมมืออื่นๆ
ที่จําเปน

3
(9) ใหหัวหนาสถานศึกษาจัดใหมแี ผนปายขอความในลักษณะแสดงใหเห็นวา
ยานพาหนะนั้นใชบรรทุกนักเรียนและนักศึกษา
(10) ในการเดินทาง นักเรียนและนักศึกษาตองแตงเครื่องแบบ แตในบางโอกาสให
หัวหนาสถานศึกษาพิจารณาใหแตงกายไดตามความเหมาะสม
ขอ 7. ผูพิจารณาอนุญาตใหพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษามีดังนี้
(1) หัวหนาสถานศึกษา สําหรับการพาไปตามขอ 5 (1)
(2) ผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดหรือผูอาํ นวยการการการประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร สําหรับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหรือสํานักงานการประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี สําหรับการพาไปตามขอ 5 (2)
(3) อธิบดีกรมเจาสังกัด หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มฐี านะเปนกรม
สําหรับสถานศึกษาในสวนกลาง ผูวาราชการจังหวัดสําหรับสถานศึกษาซึง่ อยูในความควบคุมดูแลของจังหวัด
สําหรับการพาไปตามขอ 5 (2)
(4) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับการพาไปตามขอ 5(3)
ผูพิจารณาอนุญาตตาม (3) และ (4) อาจมอบหมายใหผดู ํารงตําแหนงอืน่ อนุญาตแทนตน
ในการพิจารณาอนุญาต ใหผมู อี าํ นาจอนุญาตพิจารณาถึงความเหมาะสม กาลเทศะ และ
ฤดูกาล เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางประกอบการพิจารณาอนุญาตดวย
ขอ 8. ในการอนุญาตพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ใหสงคําขออนุญาตถึงผู
มีอาํ นาจอนุญาต กอนเวลาออกเดินทางไมนอยกวา 15 วัน และใหแนบโครงการที่จะไปนอกสถานศึกษา
ประกอบการพิจารณาดวย
ขอ 9. การเดินทางในเวลากลางคืนมีสาเหตุหลายประการทําใหเกิดอุบัตเิ หตุไดงา ย จึงควร
เดินทางเฉพาะกลางวันเทานัน้ เวนแตเปนการเดินทางโดยรถไฟ
ขอ 10. ในกรณีเกิดอุบัตเิ หตุหรือมีเหตุการณอื่นทีแ่ กไขไดโดยยาก ใหผคู วบคุมหรือผูไดรับ
มอบหมาย หรือบุคคลอื่นใดที่ไปดวย ตามแตกรณีแหงความจําเปน รายงานใหผบู ังคับบัญชาผูอนุญาต หรือ
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทางโทรเลข โทรศัพท ทราบทันที หากใชเวลาเดินทางไมมากใหรีบเดินทางไป
รายงานใหทราบดวยตัวเอง แลวรายงานเปนหนังสืออีกครั้งภายในกําหนด 7 วัน นับแตเกิดอุบัตเิ หตุหรือ
เหตุการณนั้นขึน้
ขอ 11. การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาตามขอ 5 สถานศึกษาจะตองวาง
ระเบียบกําหนด หลักเกณฑและวิธกี ารปฏิบัติไว กับใหหัวหนาสถานศึกษากําหนดคาใชจายในการเดินทางได
เทาที่จาํ เปน
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ขอ 12. การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาตามระเบียบนี้ ใหเปนไปดวยความ
สมัครใจ เพือ่ ทัศนศึกษาเทานั้น มิใชพาไปเพื่อทดสอบสมรรถภาพหรือจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเปนการวัดผลหรือ
ใหคะแนน หากเปนไปไดใหจดั ในสถานศึกษาหรือบริเวณใกลเคียงกับสถานศึกษามากทีส่ ุด เพื่อมิใหเปนการ
บังคับใหนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยจําเปนตองรวมเดินทางไปดวย มิฉะนัน้ จะไมไดคะแนน
สําหรับคาใชจา ยในการเดินทางก็ใหเปนไปตามความสมัครใจของนักเรียนและนักศึกษาดวย
ขอ 13. การพานักเรียนและนักศึกษาไปตามขอ 5 (2) และ (3) เมื่อพากลับมาแลวให
สถานศึกษารายงานผลการพาไปนอกสถานศึกษาตอผูส ั่งอนุญาตตามแบบทายระเบียบนี้
ขอ 14. ครู อาจารย หรือผูค วบคุมนักเรียนและนักศึกษาใหถอื วาไปปฏิบัตริ าชการ ใหเบิก
คาใชจา ยในการเดินทางได
ขอ 15. ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2529
(ลงชื่อ) ชวน หลีกภัย
(ชวน หลีกภัย)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

